
Звiт про повторпе вiдстеясення результативвостi реryляторного акту:

рiшенпя Люботипськоi MicbKoT ради XapKiBcbKoi областi

(Про затвердження технiчноi документацiТ з нормативно грошовоi оцiнки земель селища

Коваленки> вtд22.|2.2015 N9 105

1. Виц та тrазва реryлт,торного акту, резудьтативнiсть якого вiдстежуеться:

Керуючись ст.201 Земельного кодексу УкраiЪи, ст.27| Податкового кодексу УкраiЪи,
Ст.Ст.13,18 Закону УкраiЪи <Про оцiнку земель)) прийнято рiшення Люботинськоi мiськоi
Ради XapKiBcbKoT областi кПро затвердження технiчноi документацii з нормативно
грошовоi оцiнки земель селища Кова_пенки>> вiд22.I2.20l5 J\Ъ 105.

2. Виконавець заходiв з вiдстеrкення: вiддiл земельних вiдносин виконавчого KoMiTeTy
Люботинськоi MicbKoT ради

3. I|iлi прийняття акту: реа_пiзацiя вимог земельного законодавства УкраiЪи, що регулюе
питання та строки проведення (оновлення) нормативноi грошовоi оцiнки (не рiдше 5-7
PoKiB); - забезпечення належного обчислення гIлати за землю в частинi визначення бази
ОПоДаТкування та граничних розмiрiв орендноi плати за користування земельними
ДiЛЯЦКаМи на територii Люботинськоi мiськоi ради; - упорядкування розрахунку'...НОРМаТИВНОt грошовоt оцiнки земельних дiлянок у заJIежностi вiд iх функчiонаJIьного
ВИКОРИСТання Та мiсцознаходження; - забезпечення надходження до бюджету MicTa плати
За ЗеМлю; - забезпечення наJIежного обчислення державного мита, укладання договорiв
Мiни, ДарУвання, сrrадкування тощо земельних дiлянок та ус}цення факторiв, що в
ПОДальшоЙу можуть вплинути на можливiсть громадян та суб'ектiв господарювання вiльно
Та на власниЙ розсуд розпоряджатись власними земельними дiлянками або отримувати
Земельнi дiлянки з земель державноi та комунальноi власностi на вiдплатнiй ocHoBi для
ЗаДОВОЛеННя Власних потреб або здiЙснення господарськоТ дiяльностi; - забезпечення
проведення належнот оцiнки землi та функцiонування вiдповiдних ринкiв.

4. Строк виконання заходiв з вiдстеэкення: 01.0i.2021-0t.0|.2022

5. Тип вiдстеження: повторне

6.Методи одернсання результатiв вiдстеження: обробка та ана-пiз iнформацiТ

7. Щанi та припущення, на ocHoBi яких вiдстежувалась результативнiсть, а також
способИ одержаннЯ даних: вiдстеженнЯ результатИвностi цього регуJUIторного акту
здiйснюваrrось на пiдставi кiлькiсних показникiв

8. Кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi акту

показtlиtttt 2020 2021
Сума
надходжень до
мiського
бюджеry

земельний
податок

17 411 60t 20 131 727

Орендна плата 2 67| 649 Q.9з2201



9. Оцiнка результатiв реалiзацil реryляторного акта та ступеня досягнення
визначення цiлей:

Прийнятий регуJUIтоРний акт призвiв до збiльшення надходжень плати за землю до
бюджету MicTa. Повторне вiдстеження результативностi регуJUIторного tжту проводене
згiдно з плаЕом - графiком проведення заходiв з вiдстеженням результатiв регуJuIторного
акту з введенням в дiю регуляторного акта передбачасться встановлення розмiру грошовоi
оцiнкИ земель, вiдповiднО до якого проводяться перерахунки плати за земJIю та розрахунки
ЦiН ПРОДажУ Земельноi дiлянки комунальноi власностi. Пiд час впровадження
регуjulторного акту спостерiгаеться тенденцiя до збiльшення сплати орендноi плати за
земепьнi дiлянки комунчrльноТ власностi та земельного податку за земельнi дiлянки
комунirльноi та державноi власностi та прослiдковуеться зростання на.щодженЕя до
мiсцевого бюджету вiд продажу земельних дiлянок комунальноТ власностi. Перiодичне
вiдстеження результативностi буде здiйснюватись раз на кожнi три роки, по.инйчи вiд
дня закiнчення заходiв з повторного вiдстеження ffiзультативностi.
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